HARMONIZACE BOJE PROTI NEKALÝM
OBCHODNÍM
PRAKTIKÁM V EVROPSKÉ UNII
JUDr. PETR SOLSKÝ
petr.solsky@compet.cz

MÍSTOPŘEDSEDA ÚŘADU
SEKCE LEGISLATIVY A VEŘEJNÉ REGULACE
BRNO, 15. 11. 2018

Činnost OMKTS v letech 2016 - 2018

předběžná šetření

zahájená správní řízení

rozhodnutí o pořádkové pokutě
rok 2018
rok 2017
rok 2016

meritorní rozhodnutí

místní šetření

výkladová stanoviska
0

5

10

15

20

25

30

35

Šetření nekalých obchodních praktik
 zalistovací poplatky v sofistikované podobě
– vynucování platby za bonus či službu jako vstupní poplatek do
maloobchodní sítě příslušného řetězce
 platby za služby bez protiplnění
– balíčky služeb z nichž část neobsahuje protiplnění
 nedodržení formálních náležitostí smluv dle § 3a písm. a) zákona
– neschopnost adaptace na novelu zákona
– nedodržení ustanovení o specifikaci služeb
 nerovnováha smluvních podmínek
– vychýlení na stranu odběratele
 rozdílné podmínky při srovnatelném plnění
– rozdílné platby za shodně specifikovanou službu

Rozhodovací činnost v oblasti nekalých obchodních
praktik v roce 2018
• správní řízení
• spol. Kaufland - pravomocné rozhodnutí o přijetí závazků ze srpna 2018
• nekalá obchodní praktika spočívající v podmiňování obchodní spolupráce
• uzavřením smlouvy se spol. MARKANT a v získávání plateb bez protiplnění
• dodavatelé Kauflandu byli nuceni uzavřít smlouvu se spol. MARKANT, jejímž
obsahem byl balíček účetních služeb
• dodavatelé v převážné většině nevnímali poskytování účetních služeb přes
třetí subjekt jako přínos,
• nastavení smluvních ujednání u několika dodavatelů evokovalo nutnost
spolupráce se spol. MARKANT jako podmínku možnosti dodávat zboží do
obchodní sítě příslušného obchodního řetězce
• závazky – narovnání vztahů s dodavateli, odškodnění dodavatelů, jasná
indikace všem dodavatelům o tom, že podmínkou dodávek do obchodní sítě
Kaufland není uzavření smlouvy se spol. MARKANT

Rozhodovací činnost v oblasti nekalých obchodních
praktik v roce 2018
• správní řízení
• spol. Globus
• vydáno rozhodnutí o pokutě v prosinci 2017
• nekalá obchodní praktika spočívající v podmiňování obchodní spolupráce
uzavřením smlouvy se spol. MARKANT a v získávání plateb bez
protiplnění
• dodavatelé Globusu byli nuceni uzavřít smlouvu se spol. MARKANT,
jejímž obsahem byl balíček účetních služeb
• prvostupňové rozhodnutí zrušeno předsedou Úřadu v říjnu 2018
• aktuálně pokračování ve správním řízení před orgánem I. stupně
• správní řízení se spol. Hruška
• nesplnění povinnosti stanovené pravomocným rozhodnutím Úřadu v 2017
• nedodání zprávy o stavu plnění závazků
• 2018 pravomocně udělena pokuta 300.000 Kč

Vývoj harmonizace UTP
 problematika nekalých obchodních praktik byla na úrovni EU dlouhodobě diskutována
 škodlivé důsledky pro jednotlivé subjekty potravinářského dodavatelského řetězce
(zejména u zemědělců a malých a středních podniků)
 v důsledku mohou mít nekalé obchodní praktiky dopad na celé hospodářství EU a na
konečné spotřebitele, neboť se jimi omezuje výběr a přístup k novému a inovativnímu
zboží
 regulační rámec na úrovni EU v současné době do určité míry již obsahuje některá
pravidla zaměřená na potírání nekalých praktik v rámci potravinového řetězce i mimo něj.
Jedná se však o nástroje orientované především na spotřebitele nebo jisté prvky
obchodního vztahu (nepřiměřené smluvní podmínky ve spotřebitelských smlouvách,
směrnice o obchodním tajemství, směrnice o klamavé reklamě, atd.)
 členské státy, které se snažily nekalé obchodní praktiky konkrétně řešit v právních
předpisech, buď zavedly zvláštní pravidla pro vztahy mezi podnikateli, doplnily své
vnitrostátní právo hospodářské soutěže, nebo rozšířily uplatňování směrnice o nekalých
obchodních praktikách na vztahy mezi podnikateli
 některé z členských států, jež původně řešily problém nekalých obchodních praktik
prostřednictvím dobrovolných iniciativ, se následně rozhodly k řešení legislativní cestou

Od Zelené knihy po směrnici
 2013 - Zelená kniha o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v
Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a
nepotravinového zboží – 2013
 pojem nekalá obchodní praktika
 definice a konkrétní příklady nekalých obchodních praktik
 dopady uplatňování nekalých obchodních praktik
 systém prosazování
 2015 - Iniciativa pro zlepšení fungování potravinového řetězce
 neformální platforma
 2018 – návrh směrnice o nekalých obchodních praktikách mezi
podniky v potravinovém řetězci

Děkuji za pozornost
petr.solsky@compet.cz

